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1-Introdução:

Pelo declínio no Cristianismo que estamos vivendo na atualidade é
necessário trazer um despertamento a igreja de Jesus para resgatar a
identidade de cada cristão enquanto há tempo.
Podemos observar que nossa geração está faminta e que muitos nunca
viram a glória do Senhor. A glória de Deus se perdeu de nós em nossos
dias, os cristãos da atualidade se perderam em meio a caminhada, trocaram
a glória divina e a manifestação do Espirito Santo por um fé e um
cristianismo superficial, faz de contas.
Precisamos voltar aos pés da cruz e conhecer de fato quem Deus realmente
é, parar de brincar de religião para podermos experimentar a plenitude de
Deus em nossas vidas.
Precisamos voltar ao inicio de tudo, nascer de novo, se converter
genuinamente, ter comunhão, relacionamento e gerar intimidade com Deus
e conhecer sua soberania. Voltar a ler a sua Palavra conhecê-la de fato
compreendê-la, interpretá-la de maneira simples como ela é. O Evangelho
de Jesus é simples e uma vida cristã se constrói através da disciplina,
renúncia pessoal e sacrifício. E o mais importante deixou de ser pregado,
não existe Evangelho sem cruz!
O Senhor nos dará tudo quanto nos prometeu; mas nada que não tenha
prometido. Precisamos examinar as escrituras para conhecer quais são as
suas promessas e só após poderemos experimentá-las de forma completa
em nossas vidas em todas as áreas.
Pra Danielle Custódio
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2-CRISTO É O SENHOR DA IGREJA
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada
no céu e na terra. Mt 28.18
Vamos meditar nesta Palavra registrada em Hb 13.8 Jesus Cristo, ontem e
hoje e o será para sempre. Analisando esta passagem devemos nos
questionar fazendo a seguinte pergunta, se Ele não mudou o que está
errado?
Os cristãos de hoje estão descuidados e precisam ser instruídos, alertados e
advertidos. Precisam também ser corrigidos por que estão sendo enganados
ou enganando.
É impressionante a quantidade de servos de Deus vivendo abaixo das
expectativas Bíblicas para si mesmas.
A maioria é melancólica, acordam de manhã cedo achando que tudo quanto
aprenderam e pensavam ter em Cristo, como as obras do Senhor para com
eles, era um engano. Outros por um instante se encontram sem rumo, fica
desencorajados e na maioria das vezes precisa ouvir profecias para
estimulá-los ou ter incentivos para poder prosseguir.
Na carta de Paulo aos 2 Co 5.17 afirma:
E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já
passaram; eis que se fizeram novas. (RA)
Precisamos compreender que não fomos nós que fizemos as pazes com
Deus, mas sim o próprio Criador. Para que?
Para que quando experimentássemos isso, pudéssemos através da sua
essência anunciar a outros. Portanto, através da conversão fomos feito
idôneos, uma “nova criatura” tornando-se co-herdeiros de Cristo. Não
éramos, mas Deus nos fez dignos disso.
Uma vez perdoados, limpos e purificados viva como tal.
Ao que Deus purificou não consideres comum (At 11.9)
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Portanto, se Deus te limpou de qualquer impureza, não convém ficar
prostrado, você foi arrancado das trevas para a luz e redimido pelo Seu
sangue.
3-ESCOLHIDOS E ABENÇOADOS

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem
abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais
em Cristo. (Ef 1.3a)
Deus é eterno e já percorreu todos os nossos dias. Ele está no fim e
no principio de todas as coisas.
Antes de tudo e qualquer previsão futura Ele viu você e sabe da sua
vida. Por isso, jamais se engrandeça, estufando o peito para dizer:
“Eu busquei o Senhor”.
Tudo é conforme o bom proposito do seu querer.
Medite em Efésios 1.6 Para louvor da glória de sua graça, que Ele
nos concedeu gratuitamente no amado,

4-A SUPREMA AUTORIDADE

Ainda: No principio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os
céus são obra das tuas mãos; eles perecerão; tu, porém, permaneces;
sim, todos eles envelhecerão qual veste; também, qual manto os
enrolará, e, como vestes, serão igualmente mudados; tu, porém, és o
mesmo, e os anos jamais terão fim.
(Hb 1.10-12)
Somente em Deus reside a suprema autoridade da igreja.
O Altíssimo exerce poderio absoluto porque é eterno. Deus era antes
de qualquer governo.
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Toda autoridade é sim constituída por Deus; mas tudo isso é
emprestado pelo Todo Poderoso; é apenas temporário e aquilo que é
provisório não pode ser supremo.
Hoje em dia o que vemos é um bando de homens se de gladiando por
poder, tronos, títulos e posições de destaques e esquecem que terão
que prestar contas dessas autoridades recebidas depois de morrer.
Podemos nos considerar como bebes que a mãe tenta por para dormir
e os mesmo se recusam para ficar acordados e brincar mais um
pouco com seus brinquedos. Mas chegará o dia que ouvirá: Já chega!
Você já fez o que podia; vá para a cama agora!
E todos terão que dormir e depois?
A Suprema autoridade de Deus sempre prevalecerá.
É hora da liderança na atualidade rever suas atitudes e comparar com
os atributos de Deus para com seu povo ex: amor, bondade,
compaixão, piedade, santidade e retidão.
Em uma ilustração em quadrinhos havia Martinho Lutero
declarando:
Não me resta mais nada a fazer: Eis me aqui!
Em seguida, aparecia um grupo de pessoas correndo em direção a
Roma dizendo: Eis nos indo. Mas Lutero continuava:
Eis me aqui, e elas diziam:
Eis nos indo.
Assim, enquanto a multidão prosseguia seu caminho pisoteava as 95
teses.
Moral da história: É difícil colocar-se em pé e proclamar:
“Eis me aqui”, quando mais fácil é acompanhar a maioria.
Para muitos infelizmente, basta seguir cegamente um líder sem
sequer presta atenção para onde ele está indo.
Cuidado! Analisem as direções através da luz da Bíblia, ela é a
soberana autoridade de Deus por escrito, a qual podemos ter acesso.
Precisamos buscar a verdadeira identidade espiritual e para isso
temos que saber quais são as evidências de um cristão genuíno.
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5-EVIDÊNCIA CRISTÃ
1º Integridade Moral:
Significa uma qualidade de algo ou alguém em ser íntegro, com uma
conduta reta, pessoa de ética, honrada e muito educada, brioso,
imparcial, ponderoso, cuja sua natureza passa uma imagem de
inocência, castidade ou ate mesmo pureza. Ou seja, de que adianta
dizer: tenho um Salvador, mas suas atitudes são erradas, demonstram
falta de palavra, falta de compromisso e falta de caráter?
Participa e pratica coisas muitas das vezes piores que um não cristão.
2º Posicionamento com Deus:
Os primeiros cristãos “adoravam” a Deus e obedeciam-lhe.
Hoje em dia em alguns lugares Ele é recebido como um mero
convidado de honra que lhe cedem um lugarzinho, mas logo Ele sai
de cena para as estrelinhas e celebridades realizarem seus shows e
Ele é esquecido.
Em outros lugares Ele nem entra, não há espaço para sua presença se
manifestar.
É preciso reaprender a estar, a ficar e a desfrutar da presença de Deus
como na igreja primitiva.
3º Posicionamento com o Espirito Santo:
Muitos cristãos tem extinguido o Consolador; tem limitado o seu
poder.
Precisa se entender que o Espirito Santo é tão necessário quanto o ar
que respiramos.
Ele produz vida, se não o tivermos, ou o seu poder não estiver
presente, mas apenas a fé; não seremos herdeiros de fato.
Se o Consolador vier sobre sua vida, todo o medo desaparecerá e
dará lugar a certeza.
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4º Posicionamento com a carne:
Os cristãos da Igreja primitiva repudiavam as vontades humanas.
As práticas antigas ficaram para trás e eles tinham outra vida em
Cristo, o Senhor. A carne não tem lugar no Reino dos céus, por isso
ela deve ser excluída do meio do povo de Deus.
É preciso agir pelo poder do Espirito Santo, do sangue e livrar-se do
velho homem e de suas ações.
Ela deve ser retirada como um casaco velho para que o novo homem
em Jesus seja revestido e renovado em justiça e santidade
verdadeiramente.
5º Posicionamento com o mundo:
Segundo a Bíblia os primeiros cristãos fugiam dele, que os odiava e
por eles foram crucificados.
“Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me
odiou a mim”. (Jo 15.18)
“Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém
amar o mundo, o amor do Pai não está nele”. (I Jo 2.15)
Hoje o que vemos são cristãos imitando homens no meio secular
com muito mais energia do que os santos de Deus.
Procuram-se assemelhar a eles e desejam assimilar as práticas
mundanas.
6º Posicionamento com a adoração:
Jesus estabeleceu o Reino de Deus interior.
O Altíssimo habita em nós, mas é comum ouvirmos hoje em dia
pessoas afirmar que Ele está em nosso meio, o que não procede.
O seu reinado reside dentro de cada ser humano que o aceitou em sua
vida e em seu coração.
“Deus é espirito; e importa que os seus adoradores o adorem em
espirito e em verdade”, (Jo 4.24)
Nós adoramos o Senhor intimamente. A essência do cristianismo
encontra-se dentro do coração. Temos adorado em templos, porém
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Jesus colocou essa vontade em nosso intimo, o que não nos restringe
aos espaços fechados.
Infelizmente hoje em dia um cristão não consegue mais adorar a
Deus por si só, ele precisa de aparatos, apetrechos, músicas e até
objetos e símbolos como fazem, por exemplo, um padre que carece
de óleo de unção ou terços para praticar sua religião e alguns ainda
quer ser melhores e se acham mais modernos que a igreja primitiva,
onde muitos na era apostólica querem ser apóstolos dessa geração e
por que então não se assemelham os tempos Bíblicos.
Cadê aquela adoração?
Cadê aquela reverência?
Cadê os milagres?
Se Deus é o mesmo, e nunca mudará.
Onde foi que nos perdemos?
Os primeiros cristãos eram adoradores e quando um descrente
chegava no meio deles dizia: Verdadeiramente, Deus está no meio
deles; não era a eloquência, não era a aparência. De fato, era a
presença do Senhor que fazia eles se renderem e o adorar.
6-A VERDADEIRA IGREJA DO SENHOR
Deus deseja que façamos de Jesus Cristo a figura central de nossas
igrejas, não apenas da boca para fora, mas em atitude.
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar,
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu
ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra”.
(II Cr 7.14)
É lamentável que a presença do Sumo Pastor se manifeste tão pouco
em nossas igrejas.
Dizemos ou ouvimos dizer que Ele está em nosso meio, mas não o
sentimos.
Não reprima seus sentimentos, pois é parte da construção humana.
A verdade é que quando o Senhor passeia entre nós, é impossível não
senti-lo.
Quão maravilhoso será se cada cristão se tornar consciente acerca de
Cristo a ponto de limpar suas vidas, purificar seus corações, lavar
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suas mãos, perdoar seus inimigos
verdadeiramente como manda a Palavra.

e

passar

a

amá-los

Só assim será possível aprender a viver, orar, pregar, ofertar e adorar
na real presença do amor de Deus!
É necessário adotarmos o padrão da igreja do Senhor para que
sejamos de fato chamados de cristãos.

7-O PADRÃO DE DEUS PARA A IGREJA
E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho
também. (Jo 5.17)

Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar,
segundo a sua boa vontade. (Fp 2.13)
Ora, há diversidade de dons, mas o Espirito é o mesmo. E há
diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. (I Co 12.4,5)

Apresentarei agora cinco princípios a fim de mostrar como o Pai
opera não apenas na igreja como na vida de cada cristão.
1º Principio: De nós mesmo nada podemos fazer
Em Jo 15.1-5 está registrado assim: Eu Sou a videira verdadeira, e
meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der
fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais
fruto ainda. Vós já estais limpos pela Palavra que vos tenho falado;
permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o
ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira,
assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu Sou
a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse
dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
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Através deste principio é necessário que se entenda de uma vez por
todas que Deus faz tudo e o homem não faz nada! Se Deus fizer Ele
é Deus, se não fizer continua sendo Deus. Ou seja, não existe motivo
para o homem se exaltar, se orgulhar, se tornar soberbo, metido e
muito menos humilhar outros achando que a capacidade vem de si
mesmo. Quem capacita é Deus, os talentos, é de Deus, os dons são
de Deus, o Espirito Santo é de Deus, a honra, a glória e o louvor são
de Deus. Ao homem cabe se humilhar, alcançar misericórdia,
livramento, salvação, reconhecer, clamar, buscar a Deus e dar a Ele o
que é lhe devido.
2º Principio: Deus sabe o que faz
Sl 139 1-10
1Senhor, tu me sondas e me conheces.
2
Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe percebes os meus
pensamentos.
3
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso; todos os meus
caminhos te são bem conhecidos.
4
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces
inteiramente, Senhor.
5
Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim.
6
Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão
elevado que não o posso atingir.
7
Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da
tua presença?
8
Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na sepultura,
também lá estás.
9
Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar,
10
mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.
O nosso Deus é Onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, nada foge
do controle de suas mãos e nada acontece por acaso. Deus tem o total
controle da situação. Ele sabe o que esta fazendo e quais propósitos deseja
realizar, por isso você não precisa se preocupar e nem tentar dar uma
ajudinha a Deus. O Altíssimo sabe como será o teu futuro, o dia depois da
manhã. Ele sabe tudo a teu respeito e tudo o que acontecerá ao longo dos
teus anos de vida. Tudo foi planejado bem antes de você existir! Sendo
assim, eu sugiro que você deixe Deus agir em sua vida dando espaço para
que seus planos ocorram de maneira como Ele projetou. Descanse no
Senhor!
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3º Principio: Deus excede o nosso entendimento
Sl 46.10 Aquietai-vos e sabei que Eu Sou Deus; sou exaltado entre as
nações, sou exaltado na terra.
Por causa da limitação, da cegueira e da ignorância do homem
muitas vezes ele pensa que Deus o esqueceu, o abandonou, não se
importa ou que está errado ou demorando agir.
Mas ao contrario do que o homem pensa, sente, acha, vê ou
interpreta vai o Poderio e a Soberania de Deus. Ainda que o homem
tente entender, interpretar, assimilar ou descobrir jamais alcançará a
grandeza deste Deus.
O Altíssimo conhece aquilo que eu e você desconhecemos.
A melhor coisa a fazer é permitir que Ele aja conforme a sua
vontade, não tente atrapalhar os planos, os projetos e os sonhos que
Ele tem para sua vida. Deus jamais lhe dará ou fará algo que lhe
conduza a um estágio pior do que você se encontrava antes de tê-lo
em sua vida. Ele sempre prepara o seu melhor!
4º Principio: Deus nunca muda
O homem é inconstante, inseguro, incerto, duvidoso, desanimado,
desistente, falho e infiel.
Deus é Poderoso, Soberano, Fiel...
Apenas esses primeiros atributos de Deus são mais que suficientes
para explanar em poucas letras que “Ele não muda”.
Os seus planos não podem ser frustrados, Ele não oscila, não tem dia
mal ou bom, não tem altos e baixos, não há infidelidade em nosso
Senhor.
As suas maravilhas e grandezas são insondáveis.
O seu Poder excede todo o entendimento humano.
O seu braço não pode ser impedido, o seu agir jamais paralisado.
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A sua Palavra de maneira nenhuma jogada fora.
Esse é o meu e o teu Senhor.
Portanto, ainda que os teus pecados e as tuas fraquezas estejam além
das tuas forças. Ainda há tempo de se arrepender, voltar atrás, se
redimir e alcançar misericórdia.
É tempo de voltar e rever onde você parou!
É tempo de mudanças

5ª Principio: Deus jamais abandona aquilo que começou

Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a
aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo; (Fl l 1.6)
Quando Deus determina algo na vida de alguém ou lhe dá o privilégio de
cumprir uma missão, Ele mesmo se encarrega de começar e concluir sua
obra.
Como já foi descrito acima nos princípios anteriores, você aprendeu que
sem Deus nada somos e muito menos que algo podemos fazer; Ele sabe o
que faz, está no controle de tudo, que Deus vai muito além do nosso
entendimento e compreensão, que Ele nunca muda e neste ultimo principio,
que Ele é Poderoso para fazer do começo ao fim.
Deus não é Deus de metades, sua obra é completa, Ele trabalha como quer,
da maneira que quer e como acha que deve fazer. Ele é Deus, o Criador de
todas as coisas e tudo o que existe é dEle, por Ele e para Ele.
Portanto, para que tudo vá bem em sua vida ou ministério o melhor a fazer
é deixar Deus trabalhar em você como faz o oleiro com o vaso para ter o
acabamento que Ele quer.
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8-COMO RECONHECER O QUE VEM DE DEUS?
Examinai tudo. Retende o bem
I Tessalonicenses 5.21

Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de
Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
I Jo 4.1

Infelizmente na atualidade existem pessoas que se dizem cristãs que estão
com a vida espiritual atribulada leem a Bíblia, mas isso não as ajuda.
Parecem que não conseguem se encontrar.
Estão prontas para ouvir qualquer um e isso é muito perigoso.
É necessário que os cristãos de hoje se recusem a aceitar tudo, aprendam e
tenham o hábito de examinar as Escrituras para ver se o que ouvem é de
fato verdade.
Existem aqueles também que estão ansiosos à procura de coisas novas e
dão ouvidos a qualquer um. Basta ter uma boa eloquência e acabam
tomando certas palavras proferidas sem se preocupar em conferir se
realmente procede de Deus.
Hoje em dia se faz necessário usar tanto a cabeça quanto o coração, não se
deve esquecer que satanás pode vir como anjo de luz e é preciso aprender a
discernir se é anjo maligno ou divino. É preciso aprender a diferenciar uma
falsa verdade da verdade.
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Dica para quando surgir novidades ou doutrinas novas
Pergunte o que essa doutrina faz para Deus. Ela engrandece ou diminui?
Mostra que Deus é necessário ou desnecessário?
Coloca o Senhor no lugar que lhe pertence?
Glorifica a Deus e humilha o homem, mostrando-lhe sua pequenez diante
da grandeza divina?
Ou obscurece o Altíssimo, encobrindo sua face?
Qualquer coisa que torne Deus menos importante, ou menos maravilhoso,
ou menos glorioso, ou menos Poderoso não provém do trono da graça.
O pleno proposito do Pai na redenção, e no envio das Escrituras, e na
salvação da humanidade é que Ele seja glorificado entre os homens.
Em qualquer lugar onde Deus não é glorificado é uma parte doente desta
terra.
Ou seja, qualquer experiência, milagre, doutrina ou outro ato que não
engrandeça a Deus e o faça grandioso, indispensável e maravilhoso; não
tem parte com Deus e não pode ser de Deus!
Cuidado! o fato de fulano ter dito alguma coisa, não faz disso uma verdade!
Agora se o que ouve tem feito Cristo maior, mais maravilhoso, mais
agradável e mais indispensável. Você tem todas as razões para acreditar
que o que ouve provém de Deus.
Jesus Cristo é indispensável, sem Ele não podemos viver. Precisamos tê-lo,
estar nEle e Ele em nós.
Jesus está acima de tudo e de todas as coisas. O Altíssimo quer fazer seu
filho glorioso, o Filho quer glorificar o Pai, e o Espirito Santo quer fazer o
Pai e o Filho gloriosos. Portanto, examine as Escrituras. Tenha
relacionamento com ela e com o Senhor, lembre-se: você tem linha direta
com o Pai.
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Atenção e observe: O que vem de Deus diminui o ego, humilha-nos, torna a
carne enfraquecida e glorifica o Pai. Porém o que provém da carne
envaidece o homem, trás orgulho, soberba e faz com que ele se sinta
superior.
Aquilo que é divino submete nossa carne e nos humilha diante dEle,
fazendo com que nos diminuamos e Ele cresça!

9-RECUPERANDO A IDENTIDADE CRISTÃ
Estamos na pós-modernidade e é comum nos depararmos com cristãos
desanimados, enfraquecidos, desmotivados, frustrados, desiludidos, mortos
na fé entre outros.
É preciso identificar a causa que está levando homens e mulheres a esse
caos espiritual e apontar possíveis soluções para recuperarmos a identidade
cristã que por muitos foi perdida.
1º Analise as seguintes situações e responda:

a) Você concorda que os cristãos estão vivendo abaixo das expectativas
Bíblicas, ou seja, fora do padrão que Deus deseja para seus filhos?

b) Você concorda que a glória de Deus e a manifestação do Espirito
Santo estão sendo extirpada no meio do povo de Deus?

c) Você acredita que os cristãos estão vivendo um Cristianismo e uma
fé superficial, só de faz de contas?

d) Você vê a necessidade dos cristãos voltar aos pés da cruz?

e) Você concorda que tem pessoas brincando de ser cristãs?

17

f) No seu modo de pensar, você concorda que os cristãos precisam:
Nascer de novo?
Aprender de novo?
Converter-se genuinamente?

g) Em sua opinião como anda a integridade moral dos cristãos?

h) E o caráter?

i) E a adoração a Deus?

j) A reverência?

k) A comunhão?

l) O relacionamento com Deus?

m) A intimidade?

n) Você acredita que tem o padrão de Deus para “ser” igreja?

o) Você examina as Escrituras?
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p) Você ouve e aceita tudo o que ouve sem examinar?

q) E quanto a você, sua vida, atitudes, e caráter. Você se examina?

r) O que você faz: seja falado, pensado ou agido tem sido para
glorificar a Deus?

s) Você tem dado a gloria devida a Deus? Ou tem pegado uma carona e
se sentido importante?

t) Como você se sente diante de Deus?

É isso ai, chegou a hora da mudança e para isso é necessário um
confronto com o ego e o eu.
Vamos la...
Comece por você! Faça uma analise sobre sua vida e procure suas falhas e
fraquezas. Os seres humanos são ótimos em achar erros nas pessoas.
Medite em Lc 6.41-42
É importante que cada um de nós reconheça nossos sintomas para que
possamos achar a solução para a causa. Conte com a ajuda do Espirito
Santo de Deus para lidar com isso, Ele é fiel para expor sua condição
espiritual. Sua responsabilidade é ouvi-lo e depois procurar corrigir seus
modos com responsabilidade e compromisso.
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10-Conclusão
Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e
publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com
os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os
sãos não precisam de médico, e sim os doentes; não vim chamar justos, e
sim pecadores.
Mc 2.16-17

A Palavra de Deus afirma que Jesus veio para os doentes e pecadores,
doentes nada mais são do que pessoas que necessitam de uma cura. Essa
cura pode ser necessária em uma ou diversas áreas da vida de uma pessoa
independente se ela é cristã ou não.
Não importa quanto tempo você tem de fé, de batismo, de conversão ou
algo semelhante. O que quero frisar aqui é que doente não cura doente e
cego não guia outro cego.
Para que as mudanças na vida de pessoas possam acontecer, é necessário
começar pela vida dos lideres atuais. Ou seja, para que você seja um líder à
luz da Bíblia primeiramente você precisa passar por um processo, neste
processo você atravessará três estágios:
1º Confronto- Ao examinar-se você perceberá ou descobrirá áreas em sua
vida que necessitam de cura. Encontrará também brechas e legalidades que
não lhe permitam viver segundo as promessas que Deus tem para sua vida.
2º Arrependimento genuíno- Ao se deparar com atitudes, falhas e erros,
você tem a oportunidade de se arrepender de maneira genuína
reconhecendo a grandeza e soberania do Pai e através desta atitude alcançar
a misericórdia enquanto ainda há tempo.
3º Receberá cura e libertação- Através da cura e libertação recebida você
deixará para trás o velho homem, velhos hábitos, velhas manias, velhos
costumes e atitudes, e ate mesmo seus “achismos” para que após essa
conquista você possa liderar cuidando de pessoas, levando cura a outros e
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um ensinamento eficaz sendo assim uma testemunha viva da transformação
que Jesus pode realizar na vida de alguém sem ter que se preocupar em
tentar mostra a outros aquilo que de fato não é.
A mudança em suas ações mostrará por si mesma e se cumprirá sobre a sua
vida a passagem registrada em Mt 7.16 “Pelos frutos os conhecereis”
E poderá finalmente desfrutar das promessas que estão descritas na Bíblia
que de fato são para você!
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